ÖLÜM
D İSLAM DÜŞÜNCESi. Klasik felsefede olduğu gibi İslam düşüncesinde de ahlak ilmi bir bakıma mutluluğu kazanma
sanatı olarak görülmüş , insandan bütün
eylemlerini bu temel amaca göre düzenlemesi istenmiştir. Nitekim ilk islam fılo
zofu olan Ya'küb b. İshak el-Kin d!' den itibaren ölüm konusu keder, tasa ve kaygı 
lar, mutluluğa engel olan psikolojik rahatsızlıklar olarak ele alınmış, bunlar fikri ve
ahlaki tedbirlerle tedavi edilmesi gereken
problemler şeklinde değerlendirilmiştir. Bu
sebeple Kindi, el-Iji1e li-defi'1-aJ:ızan adlı eserinin son kısmını ölüme ve ölüm korkusuna ayırmıştır. Ona göre ölüm insan
tab i atının tamamlayıcı unsuru. insan tanımının temel öğesidir. Zira insan "akıllı
ve ölümlü varlık" diye tanımlanır. Şu halde ölüm olmasaydı insan da olmazdı, yani bir varlık ölümlü değilse insan değildir;
buna göre sanıldığının aksine ölüm de
kötü değildir. Çünkü ölüm mutlak bir yokluk olmayıp ebedi ve daha yüksek bir hayata geçiştir. Ölüm korkusunun asıl sebebi böyle bir hayata inanmamak veya bu
hayat hakkında doğru bilgiye sahip olma-

da ruhun da beden gibi ölümlü olduğunu.
dolayısıyla ölümden sonra eziyet ve sıkıntı
çekilmeyeceğini düşünmek. bu dünyanın
sıkıntılarından kurtulmaya çalışan insanı
ölmenin yaşamaktan daha iyi olduğu kanaatine yani intihara götürür. Buna karşılık ikinci hayata inanan, iyi ve erdemli
olan, hak dinin kendisine yüklediği görevleri yerine getiren kişi ölümden korkmaz
( e t-Tıbbü'r-rü/:ıiinf, s. 92 -96).

Eserlerinde ölüm konusuna geniş yer
verenlerden biri de İbn Miskeveyh'tir. Onun
Teh't}bü'1-a{ıldl;r'ında Kindl'nin eserinden
isim zikredilerek geniş ölçüde yararlanıl
mıştır. Tehgibü'l-a{ı1al;r'ta Kindl'nin görüşlerinin bir özeti olan 'İldcü '1-f:ıüzn (bk
bi bL) başlıklı risalenin aynen yer aldığı görülmektedir ( Tefı?fbü 'l-a}Jla k, s. 180- 183)
Tehıibü'1-a{ılal;r'ın ölümle ilgili bölümünde ölüm korkusunun nefıs hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirten
İbn Miskeveyh insanın asıl cevherini nefsin
teşkil ettiğini , nefsin ise bedenin ölümünden sonra varlığını sürdüreceğini , ölümü bir yok oluş gibi görmenin ve ondan
korkmanın anlamsız olduğunu söyler. Bu
arada
muhtemelen yine Kindi'nin Risa1e
maktır.
fi J:ıududi '1-eşya' v e rusumih a adlı SÖZKindi'nin bu görüşleri Ebu Bekir er-Ralüğünden faydalanarak ölümün biri iradi,
zi'nin e t-Tıbbü'r-ruJ:ıdni'si, Ebu Zeyd eldiğeri tabii olmak üzere iki şeklinin bulunBelhi'nin Meşa1if:ıu'l-ebdan ve'l-enfüs'ü,
duğu yönünde Sakrat'tan gelen görüşe de
İbn Sina'nın Risa1e fi'l-f:ıüzn'ü , İbn Miske(Efl atun, 67d-68b) yer vermektedir. Tabii
veyh'in Tehgibü'l - a{ı1al;r'ı ile Risa1e fi '1ölüm insanın bu dünyada vadesini tamam{ıavf mine'1-mevt ve J:ıal;fil;ratih ve 'İla
layarak öbür aleme göçmesi, iradi ölüm
cü '1-J:ıüzn adlı risaleleri. Ragıb el-İsfahfı
ise nefsani tutkularını dizginlemesidir. Rinl'nin eı -Zeri'a ila mekarimi 'ş-şeri'a 'sı ,
sa1e fi 'l-{ıavf mine'1-mevt v e J:ıal;fil;ratih
Gazzali'nin M izanü '1-'ame1, et- Tibrü '1başlıklı risfılesinde İbn Miskeveyh, insanın
m esbuk fi naşif:ıati '1-mü1Cık ve İJ:ıya 'ü
başına gelen şeyler içinde ölüm korkusu'ulCımi'd-din isimli eserleri, Nasirüddin-i
nun bütün korkuların en şiddetiisi ve en
Tusl'nin A{ı1al;r-ı Naşıri'si , Kınalızade Ali
etkilisi olarak algılandığını , bunun da şu
Efendi'nin Ahlak-ı Alai'si gibi sonraki birsebeplerden kaynaklandığını söyler: a) Ölüçok eserde bazı farklılıklarla tekrar edilmün gerçek niteliği hakkındaki bilgisizlik;
miştir. Razi ölüm korkusu-intihar ilişkisi
b) insanın ölümden sonra ne olacağını biüzerinde dururken Kindi'nin bu konuyu · lememesi; c) Bedenin çözülüp bozulmaihmal ettiği görülmektedir. Ancak Kindi
sıyla ruhun da aynı akıbete uğrayacağını
dindar bir düşünür olmasına rağmen dizannetmesi; d) Ölümden duyacağı acı ve
nin ahlak ve ruh sağlığı üzerindeki olumıstırapların çektiği hastalıkların ağrı ve acı
lu etkisinden söz etmemiş . buna karşılık
sından daha şiddetli olacağından ve ölümpeygamberlik ve vahyi gereksiz gördüğü
den sonra büyük bir azap çekeceğinden
söylenen Razi hak dine inanmanın bu kokorkması; e) Ölümden sonra başına neler
nudaki olumlu tesirini kabul etmiş . ölümün
geleceğini bilememesi; f) Geride bıraka
tamamen varlık alanından silinme olducağı mal mülk gibi şeylere üzülmesi. İbn
ğuna inanan insanın bu dünyanın ağır sı 
Miskeveyh bütün bu korku ve kaygıların
kıntıları karşısında intiharı kurtuluş yolu
yersiz olduğunu ortaya koyar. Buna göre
olarak görebileceğine dikkat çekmiştir. Ölüölüm ruhun (nefis) bedeni kullanmayı bı
mün önceki hayata göre daha iyi olan yerakmasından başka bir şey değildir. Nefis
ni bir hayata geçiş olduğuna inanmadık
manevi bir cevher olarak bedenden ayrıl 
ça ölüm korkusunu yenmek mümkün de- dıktan sonra da varlığını sürdürür. Ölüm
ğildir. İkinci hayata inanmayan insan zihkorkusunun asıl sebebi ölümün kendisi denini ölüm korkusundan uzak tutmak için
ğil insanın ölümden sonra ne olacağı hakkendini tutkularının akışına bırakır. Aslınkındaki bilgisizliği olduğuna göre bu ko-
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nuda rahata kavuşmanın yolu bilgisizlikten kurtulmaktır; bunu başaran kişi ebedi huzura ve mutluluğa kavuşmuş olur.
insanın ölümden duyacağı acı ve ıstırap
ların hastalıktan duyduğu acılardan daha
şiddetli olacağını düşünmesi ise bir kuruntudan ibarettir. Çünkü beden ruhla birlikte iken acı duyar, ruh ayrılınca acıyı hissetmez olur. Şu halde ölüm bedene ait bir
hal olup hissedilmez, acı vermez. Ölümden sonra azaptan korkan kişi de aslında
ölümden değil ölüm sbnrasındaki cezadan
korkmaktadır. Bu ise onun günahlarını itiraf ettiğini , günahlarından dolayı kendisini cezalandıracak olan adil bir hakime inandığını gösterir. Sonuçta bu kişinin korkusunun asıl sebebi kendi günahlarıdır ve
onun yapması gereken şey günah işlemek
ten kaçınmaktır.
Gazzali de eserlerinde ölüm konusuna
oldukça geniş yer vermiştir. Onun e1-Ijile
li-def'i 'l - aJ:ızan'dan yaptığı alıntılardan

biri Kindi'nin ölüm korkusunun sebebine
ilişkin olarak başvurduğu , insanın ölüm
ötesi hakkındaki bilgisizliğinin onda gelecekle ilgili korkular doğurduğunu anlatan
sperma faraziyesidir (Üzüntüden Kurtulma Yoilan, s. 3 1-32). AncakKindispermanın değişim aşamalarını ayrıntılı şekilde

bildirip spermanın akı llı bir varlık olması
durumunda her aşamada geçmişi, hali ve
geleceği hakkında neler düşüneceğini ve
neler söyleyeceğin i anlattığı halde Gazzali
bu gelişimin sadece anne karnından "dünyanın genişliğine" geçiş kısmına yer verir.
Buna göre cenin düşünme ve konuşma
gücüne sahip olsaydı sırf gelecekle ilgili
bilgisizliği yüzünden dünyaya gelmek istemezdi; dünyaya geldikten sonra da tekrar
anne karnma dönmeye razı olmazdı. Bunun gibi mürnin kimse de dünyada iken
ölümden korksa bile rabbine kavuşunca
dünyaya dönmek istemez. Gazzall ayrıca
bu fikri iki hadisle ve daha başka haberlerle desteklemektedir ( İf:ıya', IV, 496-497)
İJ:ıya'ü 'ulCımi 'd-din'de ölüm konusunu
ahiretteki sonuçlarıyla birlikte geniş biçimde işleyen Gazzali burada ölümün gerçek
niteliğinin ne olduğunu anlattığı bölümde (a.g.e., IV, 493 vd) kendi dönemindeki
ölümle ilgili yanlış telakkileri şu şekilde
özetler: 1. Ölüm bir yok oluştan ibarettir.
Haşir, neşir, iyi ve kötü akıbet diye bir şey
yoktur. İnsanın ölümü başka canlıların ölümünden, bitkilerin kuruyup çürümesinden
farksızdır. Bu görüş mülhidlerin, Allah'a ve
ahiret gününe inanmayanların görüşüdür.
z. insan ölümle yok olur ve haşir vaktinde yeniden diriltileceğ i ana kadar kabirde
kaldığı süre içerisinde haz veya acı duymaz. 3. Ruh ölümsüzdür. Ahirette müka-
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fat veya cezayı ruh görecek. beden ise diriltilmeyecektir. Bu iddiaları "boş kuruntular ve haktan sapmalar" diye nitelendiren
Gazza.ll. ölümü kısaca "bir durum değişik
liği" olarak tanımlayıp ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ya azap çekerek veya mutlu olarak varlığını sürdüreceğini belirtir.
Ruhun bedenden ayrılmasının an lamı beden üzerindeki yönetiminin sona ermesidir. Ancak ruhta bundan sonra da acıyı ve
sevinci algılama yeteneği vardır; ruhun bizatihi sahip olduğu bu yetenekler bedenden ayrılınca devam eder; organlar aracı
lığıyla elde ettiği nitelikler ise bedenden
ayrıldıktan sonra yok olur. Ruh bedene
dönmekle bunları yeniden kazanır. Bu dönüş kabirde veya yeniden dirilme gününde olabilir. Aslında ölümden duyulan kaygı
ve korkunun arkasında kişinin tamamen
yok olmasından ziyade bedeninden, ailesi ve yakınların dan, malından mülkünden
ayrılacağı gerçeği yatmaktadır. Buna karşılık insanın asıl varlığı nefsi veya ruhu olup
o da ölümsüzdür (a.g.e., N, 494)
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D TASAVVUF. Gazzall ölümü arzu etmeleri bakımından insanları üçe ayırır:
Dünya işlerine dalıp ölümü ve ahireti unutan günahkarlar, günah işlernekten piş
man olup amel ve taate yönelen tövbekarlar, arifler. Günahkarlar ölümü hatır 
lamak istemez; çünkü ölümü hatırlamak
o n ların dünyadan haz almasın ı engeller.
üzülmelerine sebep olur, rahatlarını kaçı
rır. "Kaçtığınız ölüm mutlaka sizi yakalayacaktır" ayeti (el-Cum 'a 62/8) bunların
halini anlatır. Tövbekarlar ölümü unutmaz,
daha çok ibadet ve iyi işler yapıp sevap
kazanarak yüksek mertebelere ulaşmak
için ölmeyi arzu etmezler. Ölümü ve sonrasını hatırlamaları tövbelerine samimi ve
ciddi bir şekilde bağlı kalmalarını sağlar.
Arifler ise özledikleri mevlaya kavuşma yolunu açtığından daima ölümü hatırlar ve bir
an önce "dost" diye tanımladıkları Hakk'a
ermek isterler. Ariflerin üstünde bir zümre daha bulunur. Bunların ölümü veya ya-

şamayı

arzu etme gibi bir istekleri olmaz,
bu konuda Hakk' ın takdirini gönül hoşlu
ğuyla kabul ederler (İ(ıya', IV, 434).
insanın dünyaya dalarak ahireti unutmasına,

bedeni arzular peşinde koşması
na, ihtiras. tamah ve bencilliğe kapılma
sına engel olan, i badetiere ve erdemli hayata yöneiten ölümün sıkça hatırlanınası
tavsiye edilmiştir. Hz. Ali ölümü hatırlama- .
nın hayırlı işlerin yapılmasına vesile olacağını söyler. Hz. Ömer ölümü aklından çı
karmamak için yüzüğünün kaşına, "Ey
Ömer! Vaiz olarak sana ölüm yeter" ibaresini yazdırınıştı (a.g.e., IV, 435; Aclunl,
II , ı 12). Ölümü hatırlattığı ve bu şekilde
kalpleri yumuşattığı için Resul-i Ekrem kabir ziyaretini tavsiye etmiştir (Müslim, "Cena'iz", 106; Ebu Davud, "Cena'iz", 77; Tirmiz!, "Cenifiz". 7) . insanı yeryüzünde dolaşıp eski kavimlerden kalan harabelere ibret gözüyle bakmaya ve onların akıbetie
rinden ders almaya davet eden ayetlerde
de ölümün hatırlanmasına işaret vardır
(Yusuf 12/109; en-Nemi 27/14).
Allah'ın gazabına uğrama ve cehennemde yanma korkusuyla yaşayan abid ve zahidlerin ölümden ve ölüm sonrası hayattan korktukları, göz yaşı döküp mahzun bir
hayat yaşadıkları, tasawufta Allah sevgisinin ve ümitli olmanın vurgulandığı dönemlerde ise ölümün Hakk'a kavuşma vesilesi kabul edildiği ve arzulandığı görülmektedir. Kur'an'da, hayırlı işler yapanların selamette oldukları ve cennete girecekleri müjdesini aldıktan sonra ruhlarını
meleklere hoşça teslim ettiklerinden bahsedildiğine (en-Nahl 16/32) dikkat çeken
sGfıler, kendilerinde ümit hali galip olan
bazı veli ve ariflerin bu şekilde öldüklerine dair örnekler verirler. Bunlardan bazı
ları ölürken tebessüm eder, bazıları sevincinden uçacakmış gibi coşar, bazıları vefat
ettikten sonra hayat belirtileri gösterir.
bazıları ölmeden cennetteki yerini görüp
sevinir. öldükten sonra rüyada görülen bazıları ise ölüm sonrası hayatın sanıldığ ı gibi
korkunç olmadığını, Allah'ın af ve merhametinin çok geniş olduğunu söyler (Serrac,
s. 280; Kelabaz1', s. 157; Kuşeyr1', II , 589)

Tasawuf klasiklerinde ölüm konusuna
ayrı bölümler ayrılmış , burada süfılerin
ölümle ilgili görüş ve gözlemleri anlatıl
mış, ölümün adabından bahsedilmiştir
(Muhasib1', er-Ri' ay e li-(ıul):ül):ıllah, s. ı 54160; Kuşeyr1', ll , 589-600). Bu eserlerde ölümü yaklaşan verıterin daima Allah'ı zikrettikleri, Kur'an okudukları, namaz kılıp ibadete devam ettikleri, mesela Cüneyd-i Bağ
dildl'nin Kur'an okuyarak ruhunu teslim ettiği, "Allah'ı zikret, hatırla" diyenlere. "Unut-

madım

ki hatırlayayım" dediği. Ebü Bekir
ölüm döşeğinde bile abctest almaya özen gösterdiği , bazılarının can çekişirken ilahi aşka dair şiirler okuduğu, bazılarının öleceklerini önceden bilip hazırlık
yaptıkları geniş biçimde anlatılır (Ebü'nNedb es-Sühreverd1', s. 120, 135)
eş-Şibll'nin

Tasawufta Hak aşıklarının da şehidler
gibi ölmediğine inanılır. Bir derviş Ebu Ali
er-Rüzbarl'ye, "Hak aşıkları daima hayattadır ve ölmez" demişti (Kuşeyrl, II, 589)
Yunus Emre de, "Aşık öldü diye sala verirler 1 Ölen hayvan-durur, aşıklar ölmez"
beytinde aynı hususu vurgulamaktadır.
Bazı mutasawıflara göre ölüm üzülecek
ve matem tutulacak bir olay değil sevinilecek bir husustur. Hak aşıkları kendilerini mevlaya kavuşturan ölümü bir vuslat
gibi görür ve ondan "düğün" diye bahsederler. Ebu Sald-i Ebü 'l -Hayr'ın, cenazesi
mezara götürülürken. "Bundan daha hoş
ne var? Dost dosta, yar yara gidiyor" beytinin okunmasını vasiyet ettiği (Lamii, s.
343), vefatından sonra da onun için bir ziyafet verildiği kaydedilir (Muhammed b.
Münevver, s. 357). Ölümün yeni bir doğum
olduğunu, vefat ettiğinde ağlamamalarını
söyleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi ölünce neyler üflenmiş. nefirler ve rebablar çalın m ış, mazharlar dövülmüştü . Mevlevller, Mevlana'nın ölüm yıl dönümünü "şeb-i
arüs" (düğün gecesi) diye anarlar ve bununla dostu olan Hakk'a kavuşmasını kastederler (Gölpınarlı, s. 124-133). Bazı tarikat
pirleri adına düzenlenen ölüm yıl dönümü törenleri çeşitli müslüman ülkelerinde
günümüze kadar devam etmiştir. Ancak
Selef alimi İbnü'I-Cevzl bazı tarikat ehlinin
düzenlediği ve şenliğe dönüştürdüğü bu
törenierin akla da dine de aykırı olduğu
nu. Hz. Ya'kQb'un oğlu Yusuf kaybolunca,
Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim vefat edince ağlayıp göz yaşı döktüklerini. tabii ve insani olanın da bu olduğunu, cenaze defnedilirken veya defınden sonra şenlik, raks
ve sevinç gösterileri yapman ın caiz sayıl
madığını, bunları yapanların şeytanın oyununa geldiğini söyler (Telbisü İblis, s. 306307)

İlk süfılerden Hatim ei-Esam beyaz, siyah, kızıl ve yeşil olmak üzere dört ölümden bahsetmiş, "Az yemek beyaz, eza ve
cefaya tahammül siyah, nefse muhalefet
kızıl, yamalı elbise giyrnek yeşil ölümdür"
demiştir (Sülem!, s. 93; Abdurrahman-ı
Cam!, s. 63 , 685). Sürekli aç kalmak suretiyle gerçekleşen beyaz ölümle salikin idraki canlanır. Eza ve cefaya katlanarak gerçekleşen siyah ölümle sillik her şeyin Allah'tan olduğu gerçeğini müşahede eder.
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